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Komentár k ročnému výkazu o činnosti verejných knižníc 
okresu Galanta za rok 2018 

 
Počet obcí :                                                                        36 
Počet obyvateľov okresu:                                             93 996   (k 31. 12. 2018) 
Počet obyvateľov okresného mesta:                         14 991   (k 31. 12. 2018) 
                                                                                           
Z celkového počtu obcí v okrese Galanta (36) nemá vlastnú knižnicu 6 obcí.  
Pri výpočtoch som používala celkový počet obyvateľov okresu Galanta 
(vrátane tých obcí, ktoré knižnicu nemajú, kde knižnica stagnovala alebo 
bola zrušená). 
Počet obyvateľov v obciach, v ktorých v roku 2018 knižnica fungovala, je  
82 335 (k 31. 12. 2018).   
Ročné výkazy sa spracovávali v elektronickej forme. Každá knižnica, resp. 
obecný úrad dostali na kontaktnú emailovú adresu link od Správcu systé-
mu Štatistiky MK SR, cez ktorý vyplňovali formulár KULT (MK SR) 10-01. 
Regionálne metodičky nemajú oprávnenie na vstup do týchto formulárov, 
takže pokiaľ sa v nich vyskytli chyby, nemali možnosť ich opraviť. 
Konzultácie k vyplňovaniu výkazov prebiehali telefonicky, mailovou poštou 
alebo osobnou návštevou. Obecné knižnice údaje o svojej činnosti 
vyplňovali v skrátenej verzii štatistického formulára – Prehľad o činnosti 
knižnice za rok 2018. Táto skrátená verzia formulára pre potreby 
regionálnych štatistík plne postačuje. 
 
1.  Sieť knižníc    
 
V roku 2017 došlo k zmene metodiky na posúdenie profesionalizovaných 
a neprofesionálnych knižníc. Za profesionalizovanú knižnicu sa považuje tá, 
kde pracovník knižnice pracuje na 0,5 úväzku a viac. 
 
Knižnice spolu                                                                     27 
z toho  

 Regionálne knižnice                                      1        +  1 pobočka 

 Mestské knižnice                                           2 

 Obecné s profesionálnymi prac.                 2 
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 Obecné s neprofesionálnymi prac.           22                                

z toho – stagnujúce                                      2 

V roku 2018 stagnovala v galantskom okrese Obecná knižnica v Dolnom 
Chotári a Obecná knižnica v Pustých Úľanoch, ktoré nemajú vhodné 
priestory pre svoju činnosť a neposkytujú žiadne služby. 
 
2.  Knižničný fond 
 
V roku 2018 verejné knižnice v okrese Galanta získali 5 156 knižničných 
jednotiek (+ 504); z toho bolo kúpou získaných 3 426 (- 18) kn. j. a darom  
1 730 (+ 522) kn. j. 
GK sa každoročne zapája do medzinárodného projektu „Márai program“ 
nadácie Nemzeti Kulturális Alap (MR). V roku 2018 dostala knižný dar 
v počte 189 kn. j. v hodnote 1 728,93 €. V tomto roku získala aj finančné 
prostriedky z grantu nadácie Bethlen Gábor Alapkezelő Budapest (MR) 
v sume 460 € (150 000 forintov) na nákup kníh v maďarskom jazyku. Do 
grantového programu Akvizícia knižníc Fondu na podporu umenia sa v roku 
2018 okrem GK zapojili ešte dve knižnice. Spolu získali finančné prostriedky 
na nákup novej literatúry v sume 11 100 €. Okrem toho GK finančným 
grantom v hodnote 1 600 € podporilo aj Mesto Galanta.  
Na nákup knižničného fondu bola v galantskom okrese vynaložená celková 
suma 34 285 €, čo je v porovnaní s rokom 2017 o 1 665 € viac. V roku 2018 
nulový prírastok do fondu (či už kúpou alebo darom) uvádzali 3 knižnice 
(mimo stagnujúcich). Úbytok knižničných jednotiek za všetky typy knižníc 
v okrese Galanta predstavuje 6 594 zväzkov.  

 
3.  Výpožičky  
 
V roku 2018 bolo zrealizovaných v knižniciach galantského okresu 211 516 
výpožičiek, čo je o 4 366 výpožičiek menej ako v roku 2017. Priemerný 
počet výpožičiek na jedného obyvateľa okresu bol 2,25 (- 0,04).  
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4.  Čitatelia            
 
V roku 2018 bolo zaregistrovaných vo všetkých typoch knižníc galantského 
okresu spolu 5 472 čitateľov (- 311), čo predstavuje 5,82 % (- 0,33 %) 
z celkového počtu obyvateľov okresu.  
Detí do 15 rokov bolo zaregistrovaných 2 241, čo je o 48 detských čita-
teľov menej ako v roku 2017. 
Knižnice okresu navštívilo spolu 72 468 návštevníkov, čo predstavuje  
o 1 965 návštevníkov viac  ako v roku 2017.  
Počet návštevníkov na podujatiach usporiadaných knižnicami bol 22 036, 
čo predstavuje oproti roku 2017 nárast o 4 252 návštevníkov. 
Internet pre verejnosť použilo vo všetkých typoch knižníc v galantskom 
okrese 2 947 (- 108) používateľov. Záujem o túto službu je čoraz nižší, na-
koľko internetové pripojenie je už štandardom v takmer každej domác-
nosti. 
 
5.  Ďalšie činnosti 
 
Knižnice v okrese Galanta pripravili a zrealizovali spolu 369 (- 10) vzde-
lávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Z toho bolo 87 (- 15) hodín 
informačnej výchovy. Galantská knižnica pre čitateľov a používateľov 
zorganizovala 153 (+ 7) podujatí, mestské knižnice 147 (- 21), profesiona-
lizované knižnice 25 (+ 3) a neprofesionalizované 44 (+ 1). 
V rámci metodickej činnosti bolo uskutočnených 5 (-2) metodických náv-
štev. Metodická činnosť Galantskej knižnice bola v priebehu roka 2018 
obmedzená, nakoľko metodička GK bola na dlhodobej PN. V čase jej 
neprítomnosti ju zastupovala Ing. L. Medovčíková.  
Edičnú činnosť v galantskom okrese realizuje iba Galantská knižnica, ktorá 
v roku 2018 vydala 13 publikácií rôzneho druhu (+ 4). 
 
6.  Informačné technológie 
 
Počet osobných PC v knižniciach v roku 2018 predstavoval 37 ks, z toho je 
16 (- 1) počítačov s pripojením na internet s prístupom pre verejnosť. WiFi 
pripojenie vo svojich priestoroch ponúka pre verejnosť 6 knižníc. Vlastnú 
webovú stránku knižnice má iba Galantská knižnica. Mestská knižnica 
Sereď nemá vlastnú web stránku, svoje informácie poskytuje na stránke 
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zriaďovateľa – Domu kultúry Sereď. Informácie o službách knižnice na 
webových stránkach obce poskytuje 7 knižníc, väčšinou na stránke obce  
alebo mesta. On-line katalóg majú dve knižnice – Galantská knižnica 
a Mestská knižnica Sereď.  
 
7.  Zamestnanci a hospodárenie   
 
V roku 2018 bol počet zamestnancov vykonávajúcich knihovnícku činnosť 
vo verejných knižniciach v okrese Galanta 22 a 14 pracovníkov vykonávalo 
knihovnícke činnosti na dohodu. 
V roku 2018 boli v knižniciach galantského okresu vynaložené náklady na 
hlavnú činnosť v celkovej sume 347 312 €, čo je o 26 415 € viac ako v roku 
2017. V rámci darov a grantov získali 4 knižnice celkovo 16 258 €  
(z toho 14 100 € z Fondu na podporu umenia). 
Mzdové náklady v knižniciach tvorilo 215 146 €, čo je o 19 136 € viacej ako 
v predchádzajúcom roku (v sume nie sú započítané mzdové náklady pra-
covníkov na dohodu).  
Na nákup knižničného fondu bolo vynaložených 34 285 €, čo predstavuje 
sumu vyššiu o 1 665 € oproti minulému roku. 
 
V okrese Galanta sa nachádzajú 2 stagnujúce knižnice, z toho 1 knižnica 
(Obecná knižnica v Pustých Úľanoch) nemá vhodné priestory na prevádzku 
od 15. 7. 2016.  
V roku 2018 nastal mierny pokles čitateľov vo všetkých typoch knižníc 
a tým aj pokles výpožičiek. Tak ako vlani, aj tento rok sme zaznamenali 
zvýšený nárast počtu návštevníkov na podujatiach, ktoré organizujú 
knižnice pre svojich čitateľov a širokú verejnosť, čo znamená, že knižnice sa 
postupne dostávajú do povedomia občanov nášho regiónu. 
Potešiteľný je aj fakt, že síce mierne, ale predsa len sa každým rokom 
zvyšuje suma, ktorú vynakladajú knižnice na nákup nových kníh.    
 
                                          Vypracovala: Zuzana Fajnorová, Galantská knižnica   
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Personálne zmeny v Galantskej knižnici 
 
V prvej polovici roka 2019 sa v Galantskej knižnici udiali viaceré personálne 
zmeny. Ako prvá odišla do dôchodku dlhoročná pracovníčka výpožičného 
oddelenia Františka Takáčová. Z regionálneho oddelenia a čitárne odišla 
Ing. Lenka Medovčíková. Predseda TTSK, Mgr. Viskupič, k 1. 4. 2019 odvolal 
všetkých riaditeľov kultúrnych zariadení trnavského samosprávneho kraja, 
a tak k 1. 5. 2019 odišiel na dôchodok aj riaditeľ Galantskej knižnice PhDr. 
Štefan Polák. 
Po úspešnom výberovom konaní, bola do funkcie riaditeľky Galantskej 
knižnice menovaná Mgr. Lívia Koleková. Na pozíciu knihovníčky – 
bibliografky bola prijatá Mgr. Zita Perleczká. A stav technickej pracovníčky 
doplnila Rozália Hympánová. 
Všetkým prijatým či odídeným prajeme, aby sa im v pracovnom aj 
súkromnom živote darilo čo najlepšie! 

 

Zuzana Fajnorová  

 
 

Staro-nová riaditeľka Galantskej knižnice 
 

Po 16 rokoch sa na miesto riaditeľky 
Galantskej knižnice vracia Mgr. Lívia 
Koleková, ktorá túto funkciu 
zastávala v rokoch 1993-2003. 
Z jej profesijného životopisu 
vyberáme zopár údajov: 
Narodila sa v Trnave, vyrastala 
v Seredi a v Šali. Je absolventkou 
Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, odbor 
vedecké informácie a knihovníctvo. 

V rokoch 1993-2003 pôsobila ako riaditeľka Galantskej knižnice (predtým 
Okresnej knižnice v Galante). Potom využila možnosť zmeny a prijala 
ponuku pôsobiť v mestskej samospráve ako zástupkyňa prednostu 
Mestského úradu v Galante. Po štyroch rokoch sa však opäť vrátila do 
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známeho prostredia knižníc a knihovníctva a od augusta 2008 zastávala 
post riaditeľky Krajskej knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Angažuje sa aj 
v záujmových a poradných orgánoch v oblasti knihovníctva: V rokoch 2009-
2018 bola predsedníčkou Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov 
a knižníc v Trnave, v rokoch 2013-2018 členkou Ústrednej knižničnej rady, 
poradného orgánu ministra kultúry SR a v súčasnosti je predsedníčkou 
kontrolnej a revíznej komisie Slovenskej asociácie knižníc.  
Dňom 1. mája 2019 bola menovaná predsedom TTSK, Mgr. Viskupičom, do 
funkcie riaditeľky Galantskej knižnice. 
Za všetkých pracovníkov, čitateľov a návštevníkov Galantskej knižnice jej 
želáme veľa úspechov v pracovnom aj súkromnom živote! 

 

Spracovala: Zuzana Fajnorová 

 
Týždeň Slovenských knižníc 2018 

 
V dňoch 4. – 10. marca 2019 sa uskutočnil jubilejný - už 20. ročník Týždňa 
slovenských knižníc pod spoločným mottom „Knižnice pre všetkých“. 
Organizátormi podujatia boli Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok 
slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). Ambasádorom bol opäť herec 
Ján Gallovič, člen Činohry SND. 

Týždeň slovenských knižníc 2019 aj tento rok 
prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra 
aktivít a podujatí pozitívne zviditeľňoval 
knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie 
inštitúcie, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú 
úlohu v rozvoji spoločnosti. Slávnostné 
otvorenie TSK sa konalo v priestoroch Radnice 
v Levoči.  
 

V Galantskej knižnici a v knižniciach okresu sa počas marca a hlavne 
v Týždni slovenských knižníc konali mnohé podujatia.  
 
Obecná knižnica  Abrahám  
Na hodinu informačnej prípravy prišli žiaci zo základnej školy. Na exkurzii 
boli deti z materskej škôlky a prváci zo základnej školy. Porozprávali sme sa 
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o knižnici, ako to v nej všetko funguje a prečítali sme si úryvky z detských 
knižiek. 

Ľudmila Horváthová 
Obecná knižnica Trstice 
Počas Týždňa slovenských knižníc sme do radu čitateľov zapísali tridsať 
návštevníkov. Žiaci štvrtého ročníka základnej školy vypracovali kvízové 
otázky zo života a diela H. CH. Andersena. Počas exkurzie knižnice sme 
návštevníkov oboznamovali o fungovaní knižnice a o správnom postupe 
vypožičiavania si kníh. Všetky deti materských škôl dostali od nás 
rozprávkové záložky do knihy. Pre obyvateľov Zdravotno-sociálneho centra 
Sv. Alžbety sme pripravili prezentáciu nových kníh a bezplatne sme ich 
zaregistrovali do knižnice. 

Rozália Juhosová 
Mestská knižnica Sládkovičovo 
Počas Týždňa slovenských knižníc sme pripravili výstavu našich 
najzaujímavejších kníh a encyklopédií. Čítali sa rozprávky, aby sme preverili 
čitateľské schopnosti deti. Všetky deti boli oboznámené s výpožičným 
poriadkom a celkovým fungovaním knižnice. Už tradične žiaci prvého 
a druhého ročníka od nás obdržali čitateľské preukazy zdarma. 

Katarína Talamonová 
Obecná knižnica Veľké Úľany 
V rámci TSK sme uskutočnili sedem exkurzii pre žiakov prvého aj druhého 
stupňa ZŠ. Oboznámili sme ich s obecnou knižnicou a so žiakmi prvého 
stupňa sme si čítali bájky a kto mal záujem tak aj kreslil z rozprávkových 
knižiek. V rámci mesiaca knihy sme mali besedu so spisovateľkou Zsuzsou 
Ákody. Táto beseda sa uskutočnila v spolupráci s miestnym spolkom 
Csemadok, ktorý potom v rámci výstavy zabezpečil aj predaj kníh 
spisovateľky.  

Alžbeta Prágaiová 
Obecná knižnica Šoporňa 
Marec – mesiac knihy, počas tohto mesiaca knižnicu navštívili deti z MŠ 
a taktiež tu boli aj deti zo ZŠ – z 2. ročníka. Deťom som porozprávala ako sa 
zapisujú čitatelia, ukázala som im knižnicu, kde sa aké knihy nachádzajú 
a pod.                                                                                             
                                                                                                        Veronika Plešová 
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Mestská knižnica Sereď 
V rámci TSK prebehli hodiny informačnej prípravy a exkurzie pre žiakov 
základných škôl a deti z materskej školy. Inštalovali sme výstavky detských 
literárnych prác a aj výstavu nových kníh. Usporiadali sme besedu so 
spisovateľkou Kristínou Mišovičovou a zážitkové čítanie knihy Decká z 
mesta sa (ne)vedia biť pre žiakov ZŠ. 

Mgr. Yveta Kayserová 
Obecná knižnica Kráľov Brod 
Na exkurzii sa zúčastnili žiaci základnej a materskej školy. Deti dostali 
občerstvenie a omaľovánky. Výstava bola prístupná pre všetkých 
obyvateľov obce. 

Gabriela Kilacsková 
Obecná knižnica Horné Saliby 
Počas TSK navštívili knižnicu detičky zo škôlky a všetky triedy prvého 
stupňa ZŠ. Vysvetlili sme deťom, na čo slúži a ako funguje knižnica, ako sa 
treba správať v knižnici, ako vyberať knihy atď.  

Eszter Viktória Végh 
Galantská knižnica Galanta 
Počas Týždňa slovenských knižníc usporiadala Galantská knižnica besedu 
so spisovateľkou Zdenkou Wenzlovou Švábekovou. V klubovni GK sa 
konalo hravé podujatie pre malé deti a ich mamičky Ringató – Kolísanka. 
Okrem toho sa na detskom oddelení konali exkurzie pre deti základných 
a materských škôl, spojené s hlasným čítaním. V rámci TSK mali všetci noví 
čitatelia ročné členské zdarma a vyhlásili sme amnestiu na upomienky a 
pokuty.   

Lenka Medovčíková 
 

 
Ružena Scherhauferová v Pohode 

 
Pre spríjemnenie voľného času klientov Pohody seniorov Galantská 
knižnica pripravila 20. marca 2019 besedu s regionálnou spisovateľkou 
Ruženou Scherhauferovou. Pani Ruženka pochádza zo Svodova, ale dlhé 
roky býva v Seredi, povedala niečo o sebe a predstavila svoje knihy tak ako 
vznikali. Intenzívne začala písať až na dôchodku. Rozhovorila sa o svojej 
práci, o tom čo pripravuje. Prečítala úryvok zo svojej poslednej knihy 
„Starká, čo mala vrtuľu v zadku“ a pridala aj niečo zo svojej ranej básnickej 
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tvorby. Na koniec besedy 
zodpovedala otázky prítom- 
ných v príjemnej a družnej 
atmosfére. 
 

Katarína Bedečová  
 foto: archív Pohoda seniorov 

 
 
 
 

 

Pani rozprávkarka – Ilona Nagy 

 
 

Na stránkach regionálnych 
periodík sa stretávam pravi- 
delne s jej literárnou tvor- 
bou: básňami, rozprávkami, 
povesťami a životnými prí- 
behmi, ktoré ma zaujali. 
Dávala som si otázku – kto 
môže byť tá neznáma žena 
s literárnym talentom? 
Zistila som, že je to 71-
ročná pani Ilona Nagy z 
Kráľovho Brodu.  

Pri osobnom stretnutí prezradila o sebe, že je sedliačka, ktorá celý život 
pracovala v poľnohospodárstve. K písaniu a zberateľskej činnosti sa dostala 
nasledovne: raz prišli do jej rodnej obce vysokoškoláčky, ktoré hľadali 
povesti a staré príbehy. Nakoľko ona žiadne nepoznala, začala sa vypytovať 
starých obyvateľov obce, od ktorých postupne získala zaujímavé príbehy. 
Samozrejme, aby nezabudla, všetko si zaznamenala. Po čase tento vzácny 
materiál uverejnili a dodnes uverejňujú obecné noviny Rév Mondó 
a regionálny mesačník Matúšovej zeme Terra Hírújság. V týchto 
periodikách Ilona Nagy publikuje aj články o živote a dianí vo svojej obci. 
Má aj vlastnú literárnu tvorbu, ktorá obsahuje básne pre dospelých, pre 
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deti a životné príbehy. Týmito životnými príbehmi sa zúčastňuje na 
literárnych súťažiach v Maďarsku, kde už získala aj rôzne ocenenia. Minulý 
rok vyšla jej prvá knižka, obsahujúca výber básní, rozprávok a povestí 
s názvom Királyrévi gyöngyfüzér. Zbierku vydala obec Kráľov Brod 
s finančnou podporou miestnych sponzorov. Pani Ilonu sme pozvali dňa 27. 
3. 2019 na besedu do Patrie – Domova dôchodcov v Galante, ktorú rada 
prijala. Klienti domova sa zoznámili s jej sympatickou osobou, vypočuli si 
úryvky z literárnej tvorby, ktoré osobne predniesla a mohli si vybrať, s 
ktorými jej ďalšími diela by sa radi zoznámili – zvíťazili kráľovobrodské 
rozprávky. Potom nasledovala autogramiáda. Na záver podujatia sa pani 
spisovateľka dohodla s klientmi na ďalších, menej formálnych stretnutiach, 
kedy „len tak“ príde na kus reči.  
Dúfam, že toto slnečné popoludnie prežili obyvatelia domova spokojne, 
užitočne využili svoj čas a tešia sa na budúce stretnutie s pani Ilonou.  
 

Mgr. Judita Kontárová ; foto: archív GK 

 
Beseda so spisovateľkou Zdenkou Wenzlovou-

Švábekovou 
 

7. marca sa v čitárni Galantskej knižnice konala beseda so Zdenkou 
Wenzlovou-Švábekovou. Táto spisovateľka je spojená s regiónom Galanta 
vďaka tomu, že sa narodila v Gáni, žije a pôsobí však v Bratislave. Veľký 

záujem jednej z našich 
čitateliek okamžite spustil 
búrlivú besedu o osudoch 
postavy z knihy Navždy 
prekliata. Keďže vďaka 
svojej filantropickej činnosti 
spisovateľka často prichá- 
dza do styku so ženami s 
pohnutým osudom a romá- 
ny s témou týrania a zneuží- 
vania nie sú bežné na slo- 
venskom trhu, rozhodla sa 

vo svojich knihách venovať tejto problematike. Prezradila nám, že hlavné 
postavy z knihy Nesmieš povedať a Navždy prekliata sú rodinne späté, 
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napriek tomu jeden z príbehov skončil relatívne “šťastne” a druhý nie. 
Ďalšiu knižnú novinku zo série ťažkých osudov žien avizovala na leto.  
Ako zaujímavú spoločnosť so sebou na besedu priviedla dcéru, dlhoročnú 
priateľku a spolumajiteľku firmy, ktorú založili a country speváka Allana 
Mikušeka, ktorý je zároveň aj ich klientom. Práve country piesne spolu s 
príbehom o tom, ako vznikli, odľahčili besedu o ťažkých témach, ktorých sa 
týkajú knihy tejto spisovateľky.  
Galantská knižnica pripravila pre čitateľov aj krátky leták o Zdenke 
Wenzlovej Švábekovej a jej doterajšej tvorbe, ktorý môžu čitatelia nájsť aj 
na webe http://www.galantskakniznica.sk/sk/bibliograficke-letaky/ 
 

Lenka Medovčíková ; foto: archív GK 

 
Noc s Andersenom 2019 

 
V tejto urýchlenej dobe sa treba naučiť aj trochu oddychovať, „spomaliť“ 
čas a pritom rozvíjať našu fantáziu a myseľ. Čo by bolo na to vhodnejšie 
ako čítanie knihy? 
Veľa rodičov nemá až taký silný vzťah k čítaniu, preto deťom treba priblížiť 
čaro čítania iným spôsobom, aktivitami, hrami. V Horných Salibách sa 
preto organizuje každý rok Noc s Andersenom nielen na počesť 
rozprávkara H. Ch. Andersena, ale aj aby sme si pripomenuli prečo je také 
dôležité čítať.  
Tento rok sa Noc s Andersenom konala 22.-23. marca pre slovenské a 4.-5. 
apríla pre maďarské deti 4. ročníka ZŠ. Na začiatku sme si zahrali pár hier 
na precvičenie mien, a hneď potom sme sa porozprávali o knižnici, na čo 
nám slúžia knižnice, knihy. Padli aj odpovede na otázky: Koľko kníh je 
v knižnici? Aké knihy môžeme nájsť? Ako hľadať knihy v knižnici? Deti si 
mohli vyskúšať aj hľadanie danej knihy medzi policami. Nakoniec vznikla 
z toho aj malá súťaž, kto nájde skôr knihu svojho obľúbeného autora.  
Pomocou prezentácií sme deťom priblížili aj prvé maľby v jaskyniach, ako 
vzniklo písmo, hieroglyfy, Gutenbergovu kníhtlač. Venovali sme sa aj H. Ch. 
Andersenovi, jeho životu ako príklad škaredého káčatka, z ktorého vyrástla 
krásna labuť.  
Celá noc bola založená na súťaži najšikovnejšieho štvrtáka. Každý mal svoj 
vlastný pracovný zošit, do ktorého si vypracovával vedomostné otázky, ale 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/bibliograficke-letaky/
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aj rôzne zaujímavé úlohy, za ktoré mohol získať body. Okrem toho sme 
mali veľa iných hier či čítanie Andersenových rozprávok. 
Vyvrcholením Noci bolo hľadanie pokladu v dedine na základe indícií. Na 
každom stanovisku deti mali nejakú úlohu, napr. vylúštiť krížovku, ktorej 
výsledkom bolo miesto pokladu. 
Po nájdení pokladu sme sa vrátili naspäť do knižnice, dali sme sa do pyžám 
a išli sme spať. Keďže sme boli mimoriadne unavení, ani jeden z koordiná- 
torov si nenastavil budík, takže ráno nás zobudili mamičky, ktoré si prišli 
pre svoje ratolesti. Predĺžili sme si takto Noc s Andersenom, spravili sme si 
raňajky, vyhodnotili sme Noc, a každý dostal darčeky a diplom ako 
pamiatku na tento večer.  
Verím, že deťom táto akcia dala veľa. Od Noci ubehol mesiac, a mnoho 
štvrtákov sa vrátilo do knižnice aby si vypožičalo knižky. Dúfam, že to bude 
takto pokračovať aj ďalej. Ďakujem veľmi za pomoc koordinátorom 
Fraňovi, Saške, Sise, Zolimu a dúfam, že sa na budúci rok stretneme 
s terajšími tretiakmi.  

Eszter Viktória Végh, knihovníčka Horné Saliby ; foto: archív OK 

 
Ringató v knižnici 

 

Aj v roku 2019 každý utorok v klubovni na detskom oddelení Galantskej 
knižnice prebieha interaktívne podujatie Ringató – Kolísanka pod vedením 
pani učiteľky Ivett Cséfalvay z Veľkej Mače.  
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Hudobno-hravý program je 
venovaný malým deťom (0-3 
roky) a ich rodičom či starým 
rodičom. V sprievode gitary 
si spolu spievajú a veršujú 
známe detské pesničky a reč- 
ňovanky. Program okrem 
hravého popoludnia pre deti, 
ponúka pre rodičov aj rôzne 
besedy a prednášky o výcho- 
ve detí. Celé podujatie je 
veľmi obľúbené nielen medzi 

deťmi, ale aj ich rodičmi. Sme tomu radi, pretože deti a ich rodičia si našli 
prirodzenú cestu do knižnice a pri odchode bez knižky neodíde takmer 
žiadne dieťa.    
Ringató – Kolísanka prebieha na základe metódy muzikológa Zoltána 
Kodálya, ktorý svojou pedagogickou a zberateľskou činnosťou významne 
prispel k rozvoju hudobnej výchovy detí. 
Ringató pôsobí na Slovensku pod záštitou programu Cseperedő. 

Zuzana Fajnorová ; foto: archív GK                                                                                                                                                        

 
Pinocchio a Andersen 

 
Aj tento rok sa Galantská knižnica zapojila do medzinárodného projektu na 
podporu detského čítania Noc s Andersenom. Vďaka Fondu na podporu 
umenia sa 29. marca 2019 Andersen rozbehol divadelným predstavením 
súboru Materinky – Pinocchio. Na predstavenie do bábkovej sály MsKS 
Galanta boli pozvané deti zo základných škôl v Galante. Po divadielku 
program pokračoval v Galantskej knižnici tvorivými dielňami, kde si deti 
vyrobili lúku kvetov z dlaní vlastných rúk, ako pamiatku na tento deň. 
Hlasné čítanie sa uskutočnilo z knižného daru vydavateľstva Slovart Ako 
sme s Ťuťkom ťuťkovali. Z knihy sa deti zahrali aj slovné hádanky. Deti 
dostali malé občerstvenie, zákusky, drobné odmeny a program sa ako 
zvyčajne ukončil diskotékou. 
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Angelika Biróová ; foto: archív GK  

 

Z rozprávky do rozprávky 

 

Od polovice mája ponúka 
Galantská knižnica v dopo- 
ludňajších hodinách pre naj- 
menšie deti nové podujatie 
Z rozprávky do rozprávky. Ide 
o hlasné čítanie z detských  
rozprávkových knižiek a lepo- 
rel. Podujatie sa síce len 
rozbieha, ale už si získalo 
zopár stálych „posluchá- 
čikov“. Keďže je ťažké zaujať 
malé deti len čítaním, teta 

knihovníčka Evka sa detičiek pýta rôzne otázky z prečítaného textu, 
rozoberajú obrázky z knižiek a deti jej svojou bezprostrednosťou 
odpovedajú, pospomínajú aj rôzne huncútstva, ktoré vyviedli, zatancujú či 
poskočia. Ale aj oni majú svoje otázky a veru sa teta Eva niekedy veľmi 
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zapotí, kým im na ne odpovie. Podujatie bude prebiehať aj počas letných 
prázdnin, a my veríme, že si nájde dostatok svojich priaznivcov. 
 

Zuzana Fajnorová ; foto: archív GK 
                                                           

 
Abrahámska Noc literatúry 

 
V Abraháme sa opäť konalo jedno krásne 
podujatie – Noc literatúry, ktoré si 
získava čoraz väčšiu popularitu. Tento rok 
to vyšlo na stredu 15. 5. 2019 a zúčastnilo 
sa 34 poslucháčov. Stretli sme sa na 
abrahámskej fare, kde nám pán farár 
Ondrej Chrvala prečítal úryvok z knihy 
Silmarillion od  J. R. R. Tolkiena. Ďalšou 
zastávkou mal byť cintorín, no pre 
nepriazeň počasia sme zostali na fare 
a Janka Takáčová prečítala časť z knihy 
Veroniky Šikulovej – Petrichor. Dobre 
naladení sme sa vybrali na ďalšie 
stanovište, ktorým bola Pivnica P-OD vo 
Vinohrade. Tu pri pohári dobrého 

abrahámskeho vínka sme si vypočuli pasáž z knihy Ja, Malkáč od Ľuba 
Dobrovodu v podaní Moniky Horňáček Banášovej. Cieľovým miestom 
nášho putovania za literatúrou bol Kultúrny dom v Abraháme. Tu nám 
v trnavskom nárečí čítala Milka Horváthová z knihy Milana Zelinku – Teta 
Anula. Nálada bola výborná, trnavské nárečie pridalo čítaniu svoje čaro.  
Každý zo zúčastnených dostal na fare zlosovateľný žetón a výhercovia 
získali knižné publikácie. V kultúrnom dome sa podávalo aj malé 
občerstvenie a v družnej a dobrej nálade sme sa zabávali do neskorých 
nočných hodín.         

Ľudmila Horváthová 
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Milan Rastislav Štefánik 
 

V roku 2019 si pripomí- 
name viaceré významné 
výročia, ktoré ovplyvnili 
našu históriu. Jedným 
z nich je i 100. výročie 
úmrtia Milana Rastislava 
Štefánika. Pri tejto 
príležitosti usporiadala 
Galantská knižnica 21. 
mája 2019 v priestoroch 
Renesančného kaštieľa 
v Galante podujatie 

o živote tejto významnej osobnosti našich novodobých dejín. Poslucháčmi 
boli študenti Gymnázia Janka Matúšku v Galante a prednášku viedol lektor 
z Ústavu pamäti národa v Bratislave PhDr. Tomáš Klubert, PhD. Lektor 
zaujímavou formou rozprával o živote tohto astronóma, vojenského letca, 
generála, diplomata a politika. Študenti sa dozvedeli mnoho zaujímavostí, 
ktoré doposiaľ nepočuli a formou videoprojekcie si pozreli dobové 
fotografie z tohto obdobia.  
Prednáška sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Fondu na podporu 
umenia.  
 

Angelika Biróová  
           foto: archív GK 

 
 

Celé Slovensko číta deťom 
 
Galantská knižnica sa tento rok prvýkrát zúčastnila na čitateľskom projekte 
„Celé Slovensko číta deťom“, ktorý organizuje rovnomenné občianske 
združenie zo Sliača pravidelne od roku 2011. Nad udalosťou prevzal záštitu 
prezident SR, pán Andrej Kiska. Hlavným cieľom tejto týždennej udalosti, je 
upozorniť spoločnosť na dôležitosť pravidelného čítania. Osobitný dôraz sa 
má klásť na hlasné čítanie deťom, najmenej 20 minút denne. 
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Táto činnosť preukázateľne podporuje zdravý psychický vývoj ratolestí, 
rozvíja jazyk a predstavivosť, obohacuje slovnú zásobu, a v neposlednom 
rade vytvára puto medzi čítajúcimi v menšom (rodina), ale aj vo väčšom 

kolektíve (školské triedy, drama-
tické krúžky). 
Posolstvo akcie majú šíriť známe 
osobnosti regiónu, ktoré svojou 
prítomnosťou a čítaním z obľúbe-
ných kníh vlastného detstva majú 
nabádať najmladšie generácie k 
efektívnemu tráveniu voľného 
času. 
Tento rok sa stal celoslovenským 
týždňom čítania pre deti termín 3. 
až 9. júna. Detské oddelenie 
Galantskej knižnice prevzalo  
organizáciu nad týmto podujatím. 
Povzbudzujúci moment bol ten, 
keď všetci oslovení milo prijali 
naše pozvanie. Literárny týždeň 

bol naplánovaný tak, aby vyučujúci zo slovenských i maďarských škôl našli 
vhodný termín pre svojich žiakov. Prvé dva dni i záverečný deň sa čítalo po 
slovensky, v stredu a vo štvrtok po maďarsky.  
Úvodný deň podujatia (pondelok 3.6.2019) slávnostne otvorila riaditeľka 
Galantskej knižnice, Mgr. Lívia Koleková v Špeciálnej základnej škole v 
Galante.  

Žiaci po kreslení na asfalt si mohli 
vypočuť úryvky z Rozprávky o psíčkovi 
a mačičke a z Tajného denníka  Adriana 
Mola v podaní herečky Barbory 
Bažovej z Divadla Jána Palárika v 
Trnave. Talentovaná umelkyňa svojím 
hravým prednesom očarila mladých 
poslucháčov a dopriala im tak 
nezabudnuteľné chvíle.   
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V utorok zavítal do Galantskej knižnice 
známy profesionálny boxer Tomi „Kid“ 
Kovács, ktorý čítal deťom prvého stupňa 
ZŠ Gejzu Dusíka z rozprávkovej knižky O 
psovi, ktorý mal chlapca. Pred svojim 
vystúpením aj po ukončení čítania 
ochotne zodpovedal otázky účastníkov, 
nielen ohľadom kníh ale samozrejme aj 
športu. A veru ich nebolo málo.   

 
Tretí deň účinkoval u nás József Berényi, prvý 
podpredseda Trnavského samosprávneho kraja. Náš 
významný hosť prečítal „veselú úvahu“ od Evy 
Janikovszky: Kire ütött ez a gyerek? (Po kom to len to 
dieťa má?) ôsmakom zo ZŠ s vyučovacím jazykom 
maďarským v Horných Salibách (Széchenyi István 
Apaiskola Felsőszeli). Nechýbali ani povzbudivé slová 
a dobré rady pána podpredsedu, ktoré smerovali na 
premyslený výber budúceho povolania mladistvých.  

 
Vo štvrtok – 6.6.2019 si na nás našiel čas 
aj uznávaný hudobník, zakladajúci člen 
hudobnej formácie Ghymes, Tamás 
Szarka. Jemu srdcu blízky príbeh 
Čarodejníka z krajiny Oz predniesol 
tretiakom zo ZŠ s VJM Zoltána Kodálya v 
Galante s ľahkosťou a zároveň prezradil, 
čím ho oslovila práve táto magická 
rozprávka.  
 
Záverečný deň patril žiakom 4. triedy ZŠ 
SNP v Galante. Primátor Galanty, Peter 
Paška, im prečítal úvod z Knihy džunglí. 
Čarovný svet prírody a zvierat spojený s 
hlbokým myšlienkovým základom lásky 
a spolupatričnosti zožal u malých 
poslucháčoch veľký úspech. Deti mali 
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pripravenú kopu otázok, na ktoré im pán primátor trpezlivo odpovedal. 
Podujatie „Celé Slovensko číta deťom“ v Galante uzavrela riaditeľka 
Galantskej knižnice krátkym príhovorom o zmysle a potrebe čítania. 
Ďakujeme všetkým našim pozvaným hosťom a poslucháčom za ich účasť a 
veríme, že sa stretneme aj na budúci rok! 

 

Mgr. Zita Perleczká ; foto: archív GK 

 

Letné číslo Pod lupou/Nagyító alatt 
 
     Literárny časopis pre deti galantského okresu má rozbehnutý už 11. 
ročník svojej existencie, čo je viac ako je vek mnohých našich mladých 
autorov. V tomto čísle Pod lupou/Nagyító alatt sa nachádza celkovo 25 
príspevkov, ktoré napísalo 29 autorov. Tieto čísla nám len potvrdzujú, že 
tvorivá spolupráca funguje aj medzi spolužiakmi a niektorí z nich nám 
prezradili, ako sa vlastne píše vo dvojici. Celkový počet zaslaných 
príspevkov bol však oveľa vyšší, z čoho sa tešíme, hlavne keď vidieť, že 
našich autorov baví písať aj doma, nielen na hodine slovenčiny či 
maďarčiny. Témy príspevkov, ktoré sa v časopise ocitli, boli opäť rôznorodé 
– našli sa úvahy, próza i poézia inšpirovaná ročnými obdobiami, šťastím, 
rozprávkami aj mytológiou, prírodou a krajinou, v ktorej žijeme. 
     Špeciálne postavenie mal príspevok Narodeninové prekvapenie od 
piatich nových autoriek zo ZŠ Michala Tareka v Abraháme – Kristína 
Bohunická, Michaela Kaššová, Liana Viskupičová, Viktória Bohunická, 
Vanesa Ištoková. Tento príbeh s ilustráciami vznikol počas Noci s 
Andersenom v Obecnej knižnici v Abraháme v spolupráci s našou bývalou 
kolegyňou pani Milkou Horváthovou, ktorá pomáhala dievčatám pri tvorbe 
ručne písanej a ilustrovanej knihy s týmto príbehom. Túto knižku sme si aj 
spolu pozreli a odporučili našim autorom ako skvelý nápad na tvorbu. 
     Aj pri tohtoročnom stretnutí nám pomáhal vytvoriť príjemnú atmosféru 
spevácky zbor Severáčik zo ZŠ Gejzu Dusíka v Galante, a jedna zo speváčok 
je aj autorkou básničiek v tomto čísle. Napriek horúcemu počasiu sme sa 
pobavili a prečítali si pár ukážok z príspevkov. Inšpirácie sa našlo dosť a 
dúfame, že tvorivosť mladých autorov nás opäť spojí dohromady v zime pri 
predstavení ďalšieho čísla. 

Lenka Medovčíková ; foto: archív GK 
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Stretnutie knihovníkov 

 
26. júna sa v klubovni Galantskej 
knižnice konala porada knihovníkov 
mestských a obecných knižníc okresu 
Galanta. Počasie nám veľmi neprialo, 
bolo viac než horúco, a možno preto 
sa nás zišlo menej, ako sme očakávali. 
Poradu otvorila naša nová pani 
riaditeľka, Mgr. Lívia Koleková, 
predstavila niektoré naše podujatia, 
hovorila o vzájomnej spolupráci 

obecných a mestských knižníc a ich zriaďovateľoch a Galantskou knižnicou 
v rámci metodickej a poradenskej činnosti. Ďalším bodom programu bolo 
zhodnotenie činnosti verejných knižníc okresu Galanta za rok 2018. Potom 
nasledovali dve prezentácie našich kolegýň z Knižnice Juraja Fándlyho 
v Trnave. Prvá bola venovaná ochrane osobných údajov v knižnici a druhá 
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prezentácia nám predstavila prierez činnosti Spolku slovenských 
knihovníkov a knižníc. Na záver bola diskusia, kde sa preberali rôzne témy 
a problémy týkajúce sa nielen práce v knižnici. 
Veríme, že na jesennej porade sa zídeme v širšom počte. 
 

Zuzana Fajnorová ; foto: archív GK      

 

Aká bola naša edičná činnosť v roku 2018? 

Pozrime sa na to spolu: Galantská knižnica je knižnica s regionálnou 
pôsobnosťou a k jedným jej úlohám patrí aj edičná činnosť - vydávanie 
metodických materiálov, odborného knihovníckeho časopisu, bibliografií, 
bibliografických letákov a informačných materiálov. Pracovníčky Oddelenia 
bibliografií a regionálnych informácií a čitárne zostavili a vydali 13 rôznych 
publikácií.  
 

 Okres Galanta v tlači : články z novín a časopisov. – Roč. 15, č. 2 
(2001). / Zostavila Judita Kontárová. – Galanta : Galantská knižnica, 
2018. Nestr. 

 Okres Galanta v tlači : články z novín a časopisov. – Roč. 16, č. 1 
(2002). / Zostavila Judita  Kontárová. – Galanta : Galantská 
knižnica, 2018. Nestr. 

Sú to regionálne článkové bibliografie, ktoré obsahujú články z novín 
a časopisov, ktoré mapujú dianie v okrese Galanta za druhý polrok roku 
2001 a za prvý polrok roku 2002. Boli vydané brožovane. 
 

 Kalendár výročí osobností okresu Galanta : 2018 / Zostavila Judita 
Kontárová. – Galanta : Galantská knižnica, 2018. Elektronický 
dokument.                   Dostupné na internete: 
http://www.galantskakniznica.sk/sk/regionalne-informacie/ 

Kalendárium obsahuje významné osobnosti okresu Galanta, ktorí sa tu 
narodili, žili alebo nejakým spôsobom prispeli k zviditeľneniu nášho okresu 
a mali v jednotlivých mesiacoch roka 2018 významné životné jubileum 
alebo výročie narodenia či úmrtia.   
 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/regionalne-informacie
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Bibliografické letáky boli spracované pri príležitosti besied organizovaných 
našou knižnicou literárnymi osobnosťami a vedcom: 

 Anna Jónásová /Zostavila Judita Kontárová. – Galanta : Galantská 
knižnica, 2018. – [4] s. 

 Kristína Baluchová / Zostavila Judita Kontárová. – Galanta : 
Galantská knižnica, 2018. – 1 skladačka, [6] s. 

 Doc. PhDr. Peter Brnula, PhD., vysokoškolský učiteľ, lektor 
a supervízor / Zostavila Judita Kontárová. – Galanta : Galantská 
knižnica, 2018. – [2] s. 

Metodický informačný leták pre čitateľov našej knižnice o používaní online 
katalógu: 

 Ako používať online katalóg : infoleták pre čitateľov / Zostavila 
Lenka Medovčíková. – Galanta : Galantská knižnica, 2018. – 1 
skladačka [6] s. 

 
Ako sa orientovať v službách čitárne približuje informačný leták: 

 Čitáreň – študovňa – internet / Zostavila Alena Jamrisková.              
– Galanta : Galantská knižnica, 2018. – [4] s. 

 
Aká periodická tlač je dostupná v Galantskej knižnici, je spracovaná 
v dokumente: 

 Zoznam periodickej tlače v Galantskej knižnici : 2018 / Zostavila 
Lenka Medovčíková. – Galanta : Galantská knižnica, 2018. – 24 s. 
Elektronický dokument.                                   Dostupné na internete: 
http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2018/NOVINY%202018
.pdf 

 
Metodicko-inštruktážny časopis pre knihovníkov verejných knižníc 
galantského okresu vyšli polročne dve čísla. Ich zostavovateľkou bola Lenka 
Medovčíková. Nachádzajú sa na internete  
http: www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/ 

 Knihovnícky obzor. – Roč. 35, č. 1 (2018). / Zostavila Lenka 
Medovčíková. – Galanta: Galantská knižnica, 2018. 20 s. 

 Knihovnícky obzor. – Roč. 35, č. 2 (2018). / Zostavila Lenka 
Medovčíková. – Galanta: Galantská knižnica, 2018. 16 s. 

 

http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2018/NOVINY%202018.pdf
http://www.galantskakniznica.sk/files/files/2018/NOVINY%202018.pdf
http://www.galantskakniznica.sk/sk/knihovnicky-obzor/
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Zborník detských literárnych prác Pod lupou / Nagyító alatt sme vydali 
v roku 2018 taktiež polročne: 

 Pod lupou / Nagyító alatt : literárny časopis detí galantského 
okresu / A Galántai járás gyermekirodalmi lapja. – Roč. 10, č. 1 
(2018). / Zostavila Lenka Medovčíková. – Galanta : Galantská 
knižnica, 2018. 32 s. 

 Pod lupou / Nagyító alatt : literárny časopis detí galantského 
okresu / A Galántai járás gyermekirodalmi lapja. – Roč. 10, č. 2 
(2018). / Zostavila Lenka Medovčíková. – Galanta : Galantská 
knižnica, 2018. 24 s. 
 

Obidve čísla sú dostupné na internetovej stránke Galantskej knižnice: 
http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/ 

 

Mgr. Judita Kontárová 

 
 

Rebríček najčítanejších kníh v Galantskej knižnici 
za I. polrok 2019 

 
Beletria pre dospelých slovenská:     
  
1.    Horst, Jørn Lier   Zmiznutie Felicie              
2.    Karika, Jozef     Trhlina                                                  
3.    Sasková, Lucia    Rozpoltená 
4.    Horst, Jørn Lier    Jaskynný muž 
5.    Miranda, Megan   Tá, čo prežije  
6.    Barton, Fiona                 Vdova                                         
7.    Keleová-Vasilková, Táňa  Tri sestry 
8.    Karika, Jozef   Priepasť 
9.    Klassen, Julie   Tichá guvernantka 
10.  Coben, Harlan                                       Nevzdávaj sa 
 
Beletria pre dospelých maďarská: 

 

1.    Blackhurst, Jenny   Igy veszitettelek el                                                                
2.    Hjorth, Michael   Méltatlanok 
3.    Andrews, V. C.    A tükörikrek 

http://www.galantskakniznica.sk/sk/pod-lupou/
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4.    Moore, Margaret   Bizz bennem!  
5.    Grisham, John                                      Camino-sziget  
 
Beletria pre deti a mládež slovenská: 
 
1.    Horák, Jozef                                          Povesti spod Sitna 
2.    Saint-Exupéry, Antoine de  Malý princ 
3.    Papp, Lisa                  Magdalénka a psík z knižnice 
4.    Macho, Adrián   Gerda 
5.    Kent, Graeme                 Ezopove bájky 
6.    Webb, Holly                 Fúzik, mačiatko bez domova 
7.    Kinney, Jeff    Denník odvážneho bojka  
8.    Macurová, Katarína   Kde je tá pravá lopta? 
9.    Holzwarth, Wernwr   O krtkovi, ktorý chcel vedieť, kto sa  
                                                                        mu vykakal na hlavu 
10.  Macurová, Katarína                             Lily a Momo   
 
Beletria pre deti a mládež  maďarská: 
 
1.    Bartos, Erika                                          Bogyó és Babóca világot lát                  
2.    Bartos, Erika    Bogyó és Babóca ajándéka 
3.    Jókai, Mór                               A nagyenyedi két fűzfa és más elbeszélések  
4.    Kinney, Jeff                  Egy ropi naplójai 
5.    Bartos, Erika    Bogyó és Babóca énekel 
6.    Bartos, Erika    Bogyó és Babóca rollerezik 
7.    Bartos, Erika                                          Bogyó és Babóca alszik   
8.    Bartos, Erika                                          Bogyó és Babóca sportol 
9.    Bartos, Erika                                          Bogyó és Babóca segít 
10.  Bartos, Erika                                          Bogyó és Babóca ünnepel   
 
 
 
 
 
 
 
   


